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معاً لمناقشة اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز دولة  50من أكثر من ممثل  100للمرة األولى يجتمع 
باالنقراض من الطيور الجارحة المھاجرة. ولقد قامت النيجر والصومال، حماية األنواع المھددة 

وبا على حد سواء، بتوقيع مذكرة التفاھم حول حماية الطيور الجارحة المھاجرة في أفريقيا وأور
، وبتوقيعھما ارتفع عدد األنواع المھاجرة ) حولUNEP(تحت برنامج األمم المتحدة للبيئة سيا وآ

  دولة. 42الموقعة على مذكرة التفاھم إلى الدول 

 ،مذكرة التفاھم حول حماية الطيور الجارحة المھاجرة وفي االجتماع األول للدول الموقعة على
خطة الذي انعقد في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، قامت الدول باستعراض ومراجعة 

العمل الشاملة وأقرت الخطوات المستقبلية لتعزيز االتفاقية الدولية لحماية الطيور الجارحة. وتم 
أبوظبي باالنابة عن  –انشاء وحدة تنسيق يكون مقرھا في أبوظبي، وتقوم بتمويلھا ھيئة البيئة 

ً وافقت الدول الموقعة على مذكرة ا لتفاھم على حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. أيضا
م تضم خبراء من منطقة 2013شخص في مطلع عام  15تكوين مجموعة استشارية فنية من 

  سيا.وبا وآأفريقيا وأور

م، بإعداد خطة عمل عالمية 2012يقوم فريق العمل الخاص بالصقر الحر، الذي تم تشكيله في  
%، في أعداد 50 لحماية الصقر الحر. ولقد أدى االنخفاض الكبير الذي تجاوزت نسبته الـ

كأحد أنواع الصقور م 2012في عام تصنيفه سنة الماضية، إلى  20الصقر الحر خالل الـ 
المھددة باالنقراض ضمن القائمة الحمراء التابعة لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة 

)(IUCN. دفق ،التي تؤثر في توفر الغذاء ئلوباالضافة إلى التغيرات الرئيسية في الموا 
 غير المستدام أو غير القانوني ، وبوجه خاص ألغراض التجارة، في سراھمت عمليات األس

تسارع االنخفاض الكبير في أعداد الصقر الحر. وتقليدياً، وخاصةً في دول الخليج،  يتم تدريب 
أن يقوم الناس، الذين يشتركون  الصقر الحر ألغراض الصيد. ويعتمد نجاح جھود الحماية على

في الموائل مع ھذه الطيور، والحكومات ودعاة حماية البيئة وأصحاب المصلحة اآلخرين مثل 



ً تجاه وضع آليات تسمح باالستخدام المستدام  للصقر  على المدى الطويلالصقارين، بالعمل معا
   .بالصقور الحر في أغراض الصيد

السنوات  خاللفي أعدادھا  من تناقص كبيرلمھاجرة لقد عانت بعض الطيور الجارحة ا
، وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد المجموعات األوروبية من النسر المصري بأكثر الماضية

ً في أعدادھا. ولقد تم  ً أيضا من النصف، بينما تعاني المجموعات األفريقية والعربية انخفاضا
مال أفريقيا، ويھدف المشروع إلى جمع بيانات إقامة مشروع لتدريب العاملين الميدانيين في ش

الشتاء.  صلھذا النوع من الطيور في المناطق التي تقضي فيھا ف بيئةومعلومات ھامة حول 
ً تم وضع خطط لدراسة الم من السالالت التي التي يواجھھا الصقر األسخم، وھو  خاطرأيضا

، ويتواجد في مناطق الصحراوية الصعبةالتكاثر في البيئات و العيش ، علىبشكل خاص تكيفت
ً تجاه  يطيرولكنه  ،العربي الخليجمنطقة الشرق األوسط و الجنوب عبر سواحل شرق سنويا

الشتاء في مدغشقر. والھدف من ذلك ھو جمع الدول الواقعة في مسار  صلضي فليقأفريقيا 
  ور.ھجرته من أجل وضع خطة عمل دولية مخصصة لھذا النوع من الطي

يمكن أن حيث ، المخاطر البشريةھي اليوم التي تواجھھا الطيور الجارحة وتعتبر أھم المخاطر 
الصناعية  األنشطةو فقدان أو تدھور أو تدمير الموائل التي تنتج من بناء المساكنتؤدي عمليات 

األراضي،  اتاستخدام أنشطةومشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية المكثفة وغيرھا من 
تساھم عمليات كما مثل الثدييات الصغيرة والطيور .  فرائسإلى انخفاض كبير في أعداد ال

 .التشويش على األعشاش في زيادة معدالت موت الطيور الجارحةاالزعاج والصيد والتسمم و
وباالضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل عمليات التلوث الناتجة من مبيدات اآلفات وغيرھا من 

  وثات، تھديداً لنجاح عمليات تكاثر الطيور.المل

إن إلنخفاض أعداد مجموعات الطيور الجارحة تأثير مباشر على بيئتنا الطبيعية، نظراً لقيام و
ھذه المجموعات من الطيور بتوفير خدمات بيئية ال تقدر بثمن، حيث تقوم النسور وآكالت 

أكل والتھام الحيوانات النافقة. كما الجيف األخرى بمنع انتشار األمراض عن طريق قيامھا ب
 الصقور كآفات بيولوجية في القطاعات الزراعية والبستانية عن طريق تغذيتھا تعمل العديد من

قمة السلسلة الغذائية، تعتبر ھذه  الحتاللھاعلى عدد كبير من أنواع الحشرات. ونظراً 
  ككل. لبيئيلنظام اسالمة امؤشراً لوأعداد الفرائس المفترسات مؤشراً لمستويات 

ً من الطيور الجارحة المھاجرة وطيور  76الطيور الجارحة  بشأنتغطي مذكرة التفاھم  نوعا
سيا. وتتعرض جميع الطيور الجارحة إلى وبا وآدولة في أفريقيا وأور 130في  المنتشرةالبوم، 

 أكبرتتعرض لخطر ،  بوجه خاص مجموعة من التھديدات، ولكن الطيور الجارحة المھاجرة



بسبب رحالتھا السنوية الطويلة والشاقة في كثير من األحيان، والتي تقوم بھا من مواقع تكاثرھا 
. توفر االتفاقية حول الحيوانات العودة مرة أخرىثم إلى المناطق التي تقضي فيھا فصل الشتاء 

متداد مسارات منبراً  لضمان البقاء طويل األمد لھذه الطيور المھاجرة على ا الفطرية المھاجرة
ھجرتھا وتعتبر الحكومات في وضع أفضل لتوفير الحماية لشبكة من مواقع التكاثر والتشتية 

 التي تعتمد عليھا ھذه الطيور المھاجرة.


